Kúpna zmluva č. Z202013788_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Národný onkologický ústav
Klenová 1, 83110 Bratislava, Slovenská republika
00165336
SK2020830108
SK2020830108
IBAN: SK5881800000007000281748
0254772421

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Dräger Slovensko, s.r.o.

Sídlo:

Radlinského 40a, 92101 Piešťany, Slovenská republika

IČO:

31439446

DIČ:

2020396389

IČ DPH:

SK2020396389

Bankové spojenie:

IBAN: SK6080500000000070040964

Telefón:

+421 33 7940056

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Centrálny monitorovací systém (centrálna stanica a monitor vitálnych funkcií – 15 ks)

Kľúčové slová:

monitorovací systém,

CPV:

33195200-5 - Centrálne monitorovacie stanice; 33195100-4 - Monitory; 33195000-3 Systém monitorovania pacientov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Monitorovací systém, 1 celok

Funkcia
Centrálny monitorovací systém pozostávajúci z monitorov vitálnych funkcií a centrálnej stanice v sieti LAN
Modulárny monitor vitálnych funkcií s možnosťou prenášania jednotlivých modulov medzi jednotlivými monitormi
Možnosť vkladania / vyberania modulov na princípe „plug and play“
Modul s displejom pre potreby transportu
Centrálna stanica s dvoma displejmi s uhlopriečkou min. 24“
Musí mať rozhranie pre pripojenie kompatibilnej tlačiarne
Monitory musia byť pripojiteľné štruktúrovanou kabelážou v sieti LAN
Technické vlastnosti

Jednotka

Modulárny monitor vitálnych funkcií s možnosťou
prenášania jednotlivých modulov medzi jednotlivými
monitormi

ks

Veľkosť farebnej dotykovej obrazovky, uhlopriečka

palec

12

Počet súčasne zobrazených kriviek

počet

6

Hmotnosť samotného monitora

kg
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Minimum

Maximum

Presne
15

6

Integrovaný akumulátor, zabezpečujúci prevádzku
prístroja bez vonkajšieho zdroja napätia

hodina

Modul merania CO2 mainstream (pre ventilovaných
pacientov)

ks

9

Modul Masimo Rainbow s meraním SpHb, SpOC, PVI,
SpMet, SpCO

ks

1

Transportný zásuvný multiparametrický modul pre
monitor vitálnych funkcií

ks

14

Hmotnosť modulu

kg

Transportný zásuvný multiparametrický modul s
displejom pre monitor vitálnych funkcií

ks

Dotykový displej s uhlopriečkou

palec

6

Zobrazenie kriviek

počet

3

Prevádzka na vstavanú batériu

hodina

4

Hmotnosť modulu vrátane rukoväte a vstavanej batérie

kg

Centrálna stanica s dvoma displejmi s uhlopriečkou min.
24"

ks

1

Displej k centrálnej stanici

počet

2

Uhlopriečka displeja centrálneho monitora

palec

24

Centrálna stanica musí vedieť archivovať trendy
všetkých pacientskych monitorov v sieti

hodina

72

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Modulárny monitor vitálnych funkcií pri lôžku v
nasledovnej špecifikácii

áno

Modulárny monitor vitálnych funkcií s možnosťou
prenášania jednotlivých modulov medzi jednotlivými
monitormi

áno

Možnosť vkladania / vyberania modulov na princípe
„plug and play“

áno

Užívateľsky dostupná konfigurácia kriviek a numerických
polí s užívateľsky farebným odlíšením parametrov

áno

Modul schopný monitorovania parametrov
požadovaných na oddeleniach OAIM a JIS: EKG, SPO2,
Respirácia, Neinvazívny tlak krvi, Invazívny tlak krvi,
Teplota a kapnometria

áno

Modul merania CO2 mainstream (pre ventilovaných
pacientov)

áno

Modul Masimo Rainbow s meraním SpHb, SpOC, PVI,
SpMet, SpCO

áno

Transportný zásuvný multiparametrický modul monitora
vitálnych funkcií

áno

Modul schopný monitorovania parametrov
požadovaných na oddeleniach OAIM a JIS: EKG, SPO2,
Respirácia, Neinvazívny tlak krvi, Invazívny tlak krvi,
Teplota a kapnometria

áno

EKG monitoring z 3-5 resp. z 12 zvodových káblov,
alarm a záznam pre základné arytmie a vyhodnotenie
ST segmentu

áno

Monitoring saturácie SpO2 s možnosťou použitia
Masimo aj Nellcor senzorov, vrátane merania počtu
pulzov PR

áno

Respirácia snímaná z EKG káblov, bez nutnosti extra
senzorov

áno

Neinvazívny tlak krvi: vyhodnotenie SYS-MAP-DIA.
Voľba merania: manuálne, periodické a venostáza

áno

Invazívny tlak min. 2 vstupy (vrátane merania
intrakraniálneho tlaku)

áno
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4

1
1

1,5

Teplota - vstupy pre meranie teploty a to buď
dutinkovými alebo kožnými sondami

áno

Modul musí byť schopný kontinuálneho uchovávania
demografických údajov o pacientovi, monitorovaných
údajov a trendov pacienta počas transportu s následným
prenosom údajov do modulárneho monitora

áno

EKG monitoring z 3-5 resp. z 12 zvodových káblov,
alarm a záznam pre základné arytmie a vyhodnotenie
ST segmentu

áno

Transportný zásuvný multiparametrický modul s
displejom pre monitor vitálnych funkcií

áno

Monitorovanie parametrov: EKG, SpO2, Respirácia,
Neinvazívny tlak krvi, Invazívny tlak krvi, Teplota, CO2

áno

Monitoring saturácie SpO2 s možnosťou použitia
Masimo aj Nellcor senzorov, vrátane merania počtu
pulzov PR

áno

Respirácia snímaná z EKG káblov, bez nutnosti extra
senzorov

áno

Neinvazívny tlak krvi: vyhodnotenie SYS-MAP-DIA.
Voľba meranie: manuálne, periodické, venostáza

áno

Invazívny tlak min. 2 vstupy (vrátane merania
intrakraniálneho tlaku)

áno

Teplota - vstupy pre meranie teploty a to buď
dutinkovými alebo kožnými sondami

áno

Modul musí byť schopný kontinuálneho uchovávania
demografických údajov o pacientovi, monitorovaných
údajov a trendov pacienta počas transportu s následným
prenosom údajov do modulárneho monitora

áno

Kompatibilný držiak modulu pre potreby transportu s
lôžkom

áno

Každý centrálny monitor musí umožňovať zobrazenie /
sledovanie všetkých pacientskych monitorov v sieti
súčasne

áno

Musí umožňovať zobrazenie všetkých meraných
parametrov jednotlivých lôžkových monitorov

áno

Musí obojsmerne komunikovať s lôžkovými monitormi
pre diaľkové ovládanie a zadávanie pacientskych údajov
a alarmových hraníc s ich následným zobrazením na
lôžkovom monitore

áno

Musí mať rozhranie pre pripojenie kompatibilnej tlačiarne

áno

Monitory musia byť pripojiteľné štruktúrovanou
kabelážou v sieti LAN

áno

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Vrátane inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaných zariadení.
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.
Prístroj musí byť nový - nepoužívaný, nerepasovaný.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Dodávateľ predloží elektronicky do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy: podrobný rozpis položiek tovaru v zložení: názov,
typové označenie, špecifikácia, doplnené o JC bez DPH, DPH, JC s DPH, cena celkom bez DPH, s DPH.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 3
pracovných dní od účinnosti Zmluvy.
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Dodávateľ predloží elektronicky do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy: návod na obsluhu v slovenskom jazyku, resp.
českom jazyku, môže byť aj na CD nosiči, vyhlásenie o zhode a doplňujúce podklady k nemu, certifikáty vydané
autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov.
Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí schválenie požadovaného rozpisu, nebude možné dôjsť k plneniu zmluvy. Rozpis položiek
tovaru je potrebné zachovať v poradí, v ktorom je vystavení objednávkový formulár.
Požaduje sa predložiť preberací protokol, dodací a záručný list k predmetu plnenia.
Požaduje sa záručná doba 24 mesiacov. Požaduje sa zabezpečenie záručného servisu.
Nástup servisného technika do 48 hodín od nahlásenia poruchy.
Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu, ak nie je potrebný náhradný diel z dovozu - Dodávateľ odstráni poruchu v čo
najkratšom čase, najneskôr do 48 hodín od nástupu na opravu.
Pred dodaním tovaru je potrebné kontaktovať 3 dní dopredu osobu uvedenú v kúpnej zmluve, ktorá zabezpečí proces
preberania.
Predmet plnenia bude dodaný na základe objednávky v celom objeme a v termíne určenom objednávateľom.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar
neprevziať.
Nesplnenie ktorejkoľvek osobitnej požiadavky na plnenie bude objednávateľ považovať za nesplnenie kvalifikačných,
odborných technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky a za podstatné porušenie zmluvných
povinností dodávateľa, pričom objednávateľ:
1. ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s článkom 18.2 písm. a) OPET z dôvodu, že dodávateľ porušil svoju
povinnosť podľa Zmluvy alebo týchto VZP podstatným spôsobom.
2. vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS.
V prípade ak kontraktačnú ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v príslušnej
výške %, pričom fakturácia zo strany dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí objednávateľ v príslušnej
výške % do št. rozpočtu na Slovensku cez príslušný daňový úrad.
Dodávateľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto dohody vrátane postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto
RD alebo s ňou súvisiacej na tretie osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Ak dodávateľ postúpi
akékoľvek práva a povinnosti z tejto RD vrátane postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto RD alebo s ňou súvisiacej na
tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto postúpenie sa považuje za neplatné. Udelenie
písomného súhlasu objednávateľa podlieha predchádzajúcemu písomnému schváleniu Zriaďovateľa.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava III

Obec:

Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Ulica:

Klenová 1

Čas / lehota plnenia zmluvy:
24.09.2020 00:00:00 - 24.09.2020 00:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

15,0000
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3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 184 500,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 221 400,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 15.07.2020 11:00:01
Objednávateľ:
Národný onkologický ústav
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Dräger Slovensko, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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